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BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 

Conversation card 

Two people 
 

1. Work with your partner. Choose five things you would like to describe. These 
should be nouns. 
Examples; the weather, food, a friend etc. 
 

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰੋ। ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣੋ ਮਜੰਨ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਇਹ 
ਨ਼ਾਂਵ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਿੌਸਿ, ਭੋਜਨ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਮਦ। 

2. Work alone. Think of two sentences for each noun. One sentence should use ‘so’, 
the other should use ‘such’. 

ਇਕੱਮਲਆਂ ਕੰਿ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ  ਨ਼ਾਂਵ ਲਈ ਦੋਂ  ਵਾਕ ਸੋਚੋ। One sentence should use ‘so’, the 

other should use ‘such’. 
 
The weather today is so wet! 
It’s such a wet day!  
 

3. With your partner, discuss your five choices.  

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਗਏ ਪੰਜ ਮਵਕਲਪ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਵਟ਼ਾਂਦਰਾ ਕਰੋ। 
- What do you think about the weather today? 
- The weather today is so wet! 
- I agree! It’s such a cold day today! 
 

4. Are your ideas the same or different? Why? Ask your partner. 

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨ ੰ  ਪੱੁਛੋ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਵਚਾਰ ਇਕੋ ਮਜਹੇ ਸਨ ਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ 
 

 

Group activity 
1. Work with your group. Choose five things you would like to describe. These should 

be nouns. 
2. Choose a partner. Repeat stages 2, 3 and 4 of the activity. 
3. Discuss your answers with your group for each of your five choices. Decide on the 

following questions: 
 
Who has the most interesting sentences? Why? 
Do any group members disagree? Why? 
Do any group members agree? Why? 
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ਗਰੱੁਪ ਐਕਟੀਮਵਟੀ  
1. ਆਪਣੇ ਗਰੱੁਪ ਮਵੱਚ ਕੰਿ ਕਰੋ। ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣੋ ਮਜੰਨ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨ਼ਾਂਵ ਹੋਣ।  
2. ਇਕ ਸਾਥੀ ਚੁਣੋ। ਐਕਟੀਮਵਟੀ ਦਾ 2,3 ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਪੜਾਅ ਦੁਹਰਾਓ।. 
3. ਆਪਣੇ ਗਰੱੁਪ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪੰਜ ਗਏ ਪੰਜ ਮਵਕਲਪ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਵਟ਼ਾਂਦਰਾ ਕਰੋ। 

ਹੇਠ਼ਾਂ ਮਦੱਤੇ ਪਰਸ਼ਨ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ। 
ਮਕਸਦਾ ਜੁਆਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਲਚਸਪ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕਉਂ? 

ਕੀ ਕੋਈ ਿੈਂਬਰ ਅਸਮਹਿਤ ਹ਼ੈ ਜੇ ਹ਼ਾਂ ਤ਼ਾਂ ਮਕਉਂ? 

ਕੀ ਕੋਈ ਿੈਂਬਰ ਸਮਹਿਤ ਹ਼ੈ ਜੇ ਹ਼ਾਂ ਤ਼ਾਂ ਮਕਉਂ ? 


